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1 Information om dokumentationen

Nedanstående information gäller för hela dokumentatio-
nen. 

1.1 Ytterligare gällande dokument

Vid montering av plana kollektorer ska installationsan-
visningarna för solaranläggningens alla delar och kom-
ponenter beaktas. Dessa levereras tillsammans med 
anläggningens delar samt med kompletterande kompo-
nenter.
Vi övertar inget ansvar för skador som uppstår p.g.a. att 
dessa anvisningar inte efterföljs.

1.2 Förvaring av dokumentationen

Överlämna den här monteringsanvisningen samt alla 
andra medföljande dokument och eventuella erforderliga 
hjälpmedel till användaren. Anvisningarna och hjälpmed-
len ska förvaras så att de finns till hands vid behov.

1.3 Använda symboler

Beakta säkerhetsanvisningarna i den här monteringsan-
visningen vid montering av kollektorerna!

a
Symbol för fara:
 – omedelbar livsfara
 – fara för svåra personskador
 – fara för lindriga personskador

e
Symbol för fara:
 – livsfara p.g.a. elektrisk stöt

b
Symbol för fara:
 – risk för sakskador
 – risk för miljöskador

i
Symbol för användbara anvisningar och 
information

 >  Symbol för handlingar

1.4 Bruksanvisningens giltighet

Den här monteringsanvisningen gäller endast för plana 
kollektorer med följande artikelnummer:

Kollektortyp Artikelnummer

VFK 135/2 D 0010004421, 0010008897

VFK 135/2 VD 0010010204, 0010010206

Tab. 1.1  Kollektortyper och artikelnummer

 > Kollektorernas artikelnummer finns på märkskylten på 
den övre kollektorkanten.

Vaillants plana kollektorer finns i olika utföranden: 
 – Ett utförande för horisontellt kollektorläge 

VFK 135/2 D, kollektorerna placeras över varandra i 
kollektorfältet.

 – Ett utförande för vertikalt kollektorläge VFK 135/2 VD, 
kollektorerna placeras bredvid varandra i kollektorfäl-
tet.

Normalt gäller monteringsstegen och instruktionerna 
i denna anvisning för både kollektorplaceringar och 
fältanordningar. 
När monteringssteg i enstaka fall skiljer sig åt, anges det 
uttryckligen:

w Vid horisontellt kollektorläge

s Vid vertikalt kollektorläge
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2 Säkerhet

2.1 Säkerhets- och varningsanvisningar

 > Följ de allmänna säkerhets- och varningsanvisning-
arna, som står före varje moment, vid monteringen av 
flatkollektorn.

2.1.1 Klassificering av varningsanvisningarna

Varningsanvisningarna är märkta med varningssymboler 
och signalord, de är indelade utifrån hur allvarlig den 
eventuella faran kan vara.

Varnings-
symbol

Signalord Förklaring

a Fara!
Omedelbar livsfara eller 
fara för svåra 
personskador

e Fara!
Livsfara p.g.a. elektrisk 
stöt

a Varning!
Fara för lindriga 
personskador

b
Iakttag 
försiktighet!

Risk för sak- eller 
miljöskador

Tab. 2.1  Varningssymbolernas och signalordens betydelse

2.1.2 Varningsanvisningarnas struktur

Varningsanvisningarna känns igen genom att de är mar-
kerade med ett streck över och under texten. De är 
strukturerade enligt nedanstående grundprincip: 

a
 Signalord!
Farans typ och orsak!
Förklaring till farans typ och orsak

 > Åtgärder för att förebygga faror

2.2 Ändamålsenlig användning

Vaillant plana kollektorer auroTHERM classic VFK 135/2 D 
och VFK 135/2 VD har tillverkats enligt teknikens senaste 
rön och enligt vedertagna säkerhetstekniska normer.
Vid felaktig användning kan det ändå uppstå faror för 
användarens eller tredje persons liv och hälsa samt 
funktionsstörningar eller sakskador på apparaten eller 
andra sakvärden.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer 
(inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller 
mental förmåga, eller av personer som saknar erfaren-
het och/eller kunskap nog att använda den.
En ansvarig person måste i så fall övervaka och vid 
behov hjälpa till med instruktioner.
Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med 
apparaten.
Vaillant plana kollektorer auroTHERM classic VFK 135/2 D 
och VFK 135/2 VD är avsedda för varmvattenberedning 
med hjälp av solvärme.
Vaillant plana kollektorer får endast kombineras med 
byggdelar (fästen, anslutningar o.s.v.) och anläggnings-
komponenter tillhörande auroSTEP plus-systemet från 
Vaillant. Användning tillsammans med andra byggnads-
delar eller anläggningskomponenter räknas som felaktig. 
Vaillant plana kollektorer auroTHERM classic VFK 135/2 D 
och VFK 135/2 VD får endast tas i drift med den färdig-
blandade solarvätskan från Vaillant. En direkt genom-
strömning av kollektorerna med värme- eller varmvatten 
är inte tillåten. 
All annan användning anses som icke ändamålsenlig. 
Som icke ändamålsenlig räknas även all kommersiell och 
industriell användning. Tillverkaren/leverantören ansva-
rar inte för skador som uppkommer till följd av icke 
ändamålsenlig användning. Användaren är då ensamt 
ansvarig.
Till ändamålsenlig användning hör även att monterings-
anvisningen och alla ytterligare gällande dokument följs 
samt att inspektions- och underhållsvillkoren beaktas.
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2.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

 > Följ nedanstående anvisningar före och under monte-
ringen.

Förhindra livsfara som orsakas av fall och av 
nedfallande delar

 > Följ gällande nationella föreskrifter för arbeten på hög 
höjd.

 > Använd Vaillant säkerhetsgördel.
 > Spärra av ett tillräckligt stort område under arbets-

platsen, så att ingen riskerar att skadas av nedfal-
lande föremål.

 > Märk ut platsen enligt gällande föreskrifter, till exem-
pel med informationsskyltar.

Förhindra brännskador och skållning
Under solinstrålning kan kollektorernas inre värmas upp 
till ca 200°C.

 > Ta inte bort den fabriksmonterade solskyddsfilmen 
förrän efter det att solaranläggningen har tagits 
i drift.

 > Undvik monterings- och underhållsarbeten vid starkt 
solsken.

 > Täck över kollektorerna innan arbeten påbörjas.
 > Försök att utföra arbetet under morgontimmarna.

Förhindra skador orsakade av felaktig montering
Montering av kollektorerna enligt monteringsanvis-
ningen förutsätter fackkunskaper som motsvarar en 
avklarad yrkesutbildning.

 > Utför endast monteringen om du har sådana fackkun-
skaper.

 > Använd de fästsystem som tillhandahålls av Vaillant 
till kollektorerna.

 > Montera kollektorerna enligt anvisningarna i denna 
monteringsanvisning.

Förhindra frostskador
 > Se till att systemet kan köras tomt. 

Tomkörning av systemet möjliggörs genom att kollek-
torns undre kant är exakt riktad horisontellt, och rörled-
ningen har en konstant lutning.

 > Se under monteringen till att kollektorernas under-
kant är ovanför tankens anslutning.

Förhindra skador orsakade av att högtryckstvättar 
har använts
Högtryckstvättar kan orsaka skador på kollektorerna 
p.g.a. det extremt höga trycket.

 > Vid rengöring av kollektorerna får högtryckstvättar 
aldrig användas.

2.4 Användningsvillkor

a
 Fara!
Fara för person- och sakskador p.g.a. 
nedstörtande tak!
Ett tak som inte är tillräckligt bärkraftigt kan 
störta p.g.a. den tillkommande belastningen 
från kollektorerna.

 > Kontrollera den maximalt tillåtna takbelast-
ningen före montering!

 > Montera endast kollektorerna på tak med 
tillräcklig bärkraft. 

 > Konsultera vid behov en fackhantverkare.

2.4.1  Maximal vindbelastning

Kollektorerna är avsedda för en maximal vindbelastning 
på 1,6 kN/m2.

2.4.2  Maximal snölast

Kollektorerna är avsedda för en maximal snölast på 
5,0 kN/m2.

2.4.3 Monteringsvinkel för takmontering

Vid takmontering av det vertikala kollektorutförandet 
måste takets lutning vara >= 15°. För det horisontella kol-
lektorutförandet krävs en minimal taklutning på 22°.
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2.5 CE-märkning

CE-märkningen dokumenterar att apparaterna enligt 
typöversikten uppfyller de grundläggande kraven i föl-
jande direktiv:
 – Direktiv 97/23/EEG från Europaparlamentet och dess 

råd, avseende medlemsstaternas harmonisering av 
lagstiftningen gällande tryckbärande anordningar.

De plana kollektorerna auroTHERM har till-
verkats enligt teknikens senaste rön och 
enligt vedertagna säkerhetstekniska nor-
mer.
De har kontrollerats och uppfyller gällande 
standarder.

De plana kollektorerna auroTHERM har 
kontrollerats enligt de regler och krav som 
fastställs av Solar Keymark.

3 Transport- och montageanvisningar

3.1 Transport- och hanteringsanvisningar

b
 Iakttag försiktighet!
Kollektorskador p.g.a. felaktig förvaring!
Vid felaktig förvaring kan fukt tränga in i kol-
lektorn och orsaka skador vid frostgrader.

 > Förvara alltid kollektorerna torrt samt 
skyddade från yttre påverkan.

 > Transportera alltid kollektorerna liggande för att 
säkerställa bästa skydd.

 > En lyftkran underlättar transporten upp på taket. Om 
ingen kran finns kan en snedhiss användas. I båda fal-
len ska kollektorn under alla förhållanden säkras och 
styras med linor för att undvika att den svänger och 
tippar över.

 > Om du inte har tillgång till motordrivna hjälpmedel 
dras flatkollektorn upp på taket med hjälp av stegar 
eller brädor, som fungerar som glidbana.

Följ nedanstående säkerhetsanvisningar, tekniska regler 
och arbetsmiljöföreskrifter vid montering av de plana 
kollektorerna.

3.2 Monteringsanvisningar

b
 Iakttag försiktighet!
Risk för skador på inomliggande 
komponenter!
Kollektorns inre luftas genom en avluftning i 
rörgenomföringen (VFK 135/2 VD) eller genom 
en avluftning på ramens sida (VFK 135/2 D).

 > Se till att hålla avluftningen fri så att luften 
kan strömma in obehindrat.

 > Ge akt på maximalt tillåten belastning av grundkon-
struktionen samt erforderligt avstånd till takets kant i 
enlighet med EN 1991.

 > Fäst kollektorerna noggrant så att den dragbelastning, 
som orsakas av storm och oväder, tas upp på ett 
säkert sätt av hållarna.

 > Kollektorerna ska helst vara riktade åt söder.
 > Ta inte bort solskyddsfilmen från kollektorerna förrän 

efter det att solaranläggningen har tagits i drift.
 > Till arbeten på solvärmekretsen får endast hårdlödda 

anslutningar, plantätningar, klämringsförskruvningar 
och pressfittings som är godkända av tillverkaren för 
användning i solvärmekretsar och för motsvarande 
höga temperaturer användas.

 > Värmeisolera rörledningarna i enlighet med föreskrif-
terna för uppvärmningsanläggningar. Ge akt på tem-
peraturbeständighet (175 °C) och UV-beständighet.

 > Använd endast den färdigblandade solarvätskan från 
Vaillant för att fylla på solaranläggningen.

 > Rikta kollektorernas underkant absolut vågrätt.
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 > Lägg förbindningsledningen mellan tanken och kollek-
torerna så att den har en permanent lutning, följ 
installationsanvisningarna för systemet 
auroSTEP plus.

 > Kollektorernas överkant får inte vara mer än 8,5 m, 
resp. 12 m (auroSTEP plus utförande P) över tankens 
uppställningsnivå.

3.3 Tekniska regler

Monteringen måste motsvara förutsättningarna på plat-
sen, nationella och lokala föreskrifter samt de tekniska 
reglerna. 

3.4 Föreskrifter för olycksförebyggande åtgärder

 > Följ de nationella föreskrifter som gäller för arbeten 
på aktuell höjd när du monterar kollektorerna.

 > Se till att föreskrivna arbetsskyddsåtgärder vidtas, 
använd t.ex. takskyddsställning eller takskyddsvägg.

 > I de fall då takskyddsställning eller takskyddsvägg är 
opraktiska används istället en säkerhetssele som 
störtsäkring, t.ex. Vaillant säkerhetsgördel (inte till-
gänglig i alla länder).

 > Använd endast verktyg och hjälpmedel (t.ex. lyftverk-
tyg eller stegar) som motsvarar gällande arbets-
skyddsföreskrifter.

 > Spärra av ett tillräckligt stort område under arbets-
platsen, så att ingen riskerar att skadas av nedfal-
lande föremål.

 > Märk ut arbetsstället med t.ex. informationsskyltar 
enligt gällande föreskrifter.

3.5 Åskskydd

b
 Iakttag försiktighet!
Skador p.g.a. blixtnedslag!
Om monteringshöjden är över 20 m, eller om 
kollektorerna sticker upp ovanför tacknocken, 
kan anläggningen skadas p.g.a. ett blixtned-
slag.

 > Anslut de delar som är strömledande till ett 
blixtskydd.

3.6 Frostskydd

b
 Iakttag försiktighet!
Frostskador!
Om det finns vattenrester i kollektorerna kan 
kollektorerna skadas vid frostgrader.

 > Fyll eller spola aldrig en kollektor med vat-
ten. 

 > Använd alltid Vaillants färdigblandade 
solarvätska vid påfyllning och spolning.

 > Kontrollera solarvätskan regelbundet med 
ett provinstrument för frostskydd.

3.7 Skydd mot överspänning

a
 Fara!
Livsfara p.g.a. felaktig installation!
Om installationen är felaktigt utförd, eller om 
en strömkabel är defekt, kan nätspänning fin-
nas i rörledningarna och orsaka att personer 
skadas.

 > Fäst jordade rörklämmor på rörledning-
arna.

 > Anslut de jordade rörklämmorna med en 
16-mm2 -kopparkabel till en ekvipotentialise-
ringsskena.

b
 Iakttag försiktighet!
Risk för överspänning!
Överspänning kan skada solaranläggningen. 

 > Jorda solvärmekretsen för potentialutjäm-
ning och för att skydda mot överspänning.

 > Fäst jordade rörklämmor på solvärmekret-
sens rörledningar.

 > Anslut de jordade rörklämmorna med en 
16-mm2 -kopparkabel till en 
ekvipotentialiseringsskena.
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4 Kopplingsschema

4.1 Kopplingar för VFK 135/2 VD

n Fältanordning bredvid varandra

Bild 4.1  Fältanordning bredvid varandra med dubbelsidig kollek-

toranslutning

i
 Kollektorfält med 3 kollektorer får endast 

anslutas dubbelsidigt (bild 4.1).

i
 Endast för kollektorfält med 1 eller 2 kollekto-

rer går det att även utföra en ensidig installa-
tion om byggnadstekniska orsaker kräver 
detta.

4.2 Kopplingar för VFK 135/2 D

u Fältanordning ovanför varandra

i
 Följ installationsanvisningarna för systemet 

auroSTEP plus vid montering av de plana kol-
lektorerna VFK 135/2 D och VFK 135/2 VD.

Bild 4.2  Fältanordning för kollektorer VFK 135/2 D

i
 Med systemet auroSTEP plus kan maximalt 

3 kollektorer monteras över varandra 
(VFK 135/2 D) eller bredvid varandra 
(VFK 135/2 VD). Dessutom beror typen och 
antalet använda kollektorer på takets och sys-
temets beskaffenhet (3 kollektorer är endast 
möjliga med auroSTEP plus utförande "P").
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5 Före montering

Följ säkerhetsanvisningarna i avsnitt 3 före och under 
monteringen.

a
 Fara!
Livsfara från nedstörtande tak!
Föremål som faller ned från taket kan orsaka 
personskador eller livsfara.

 > Följ gällande bestämmelser för höjdarbete.
 > Använd Vaillant säkerhetsgördel.

a
 Fara!
Livsfara på grund av fall!
Om belastningarna är för höga kan täckplåten 
rasa.

 > Trampa aldrig på täckplåten under monte-
ring.

a
 Fara!
Fara för brännskador och skållning!
Kollektorerna blir vid solinstrålning närmare 
200 °C varma.

 > Ta bort den fabriksmonterade solskyddsfo-
lien först när solarsystemet har tagits i 
drift.

b
 Iakttag försiktighet!
Kollektorskador p.g.a. felaktig förvaring!
Vid felaktig förvaring kan fukt tränga in i kol-
lektorn och orsaka skador vid frostgrader.

 > Förvara alltid kollektorerna torrt samt 
skyddade från yttre påverkan.

b
 Iakttag försiktighet!
Skador på takkonstruktionen från felaktig 
takventilation!
Om det inte finns någon takventilation kan 
fukt tränga in i takkonstruktionen och orsaka 
skador på taket.

 > Under kollektorerna måste det finnas en 
godkänd takventilation.

a
 Fara!
Risk för skador på inomliggande 
komponenter!
Kollektorns inre luftas genom en öppning i 
rörgenomföringen (VFK 135/2 VD), resp. på 
sidoöppningen i ramen (VFK 135/2 D). 

 > För felfri funktion ska ventilationsöppning-
arna hållas fria.

a
 Fara!
Risk för otäthet från skärskador 
täckplåten!
Förändringar eller beskärningar av täckplå-
tens utformning vid leverans leder till otäthet 
och upphäver garantin.

 > Gör inga ändringar av, eller skär i, täckplå-
ten. 

5.1 Leveransens innehåll

 > Kontrollera att monteringssetet är komplett med hjälp 
av bilderna och materiallistorna.

i
 Om taklutningen är mellan 15 och 22° är 

endast montering med vertikal kollektor 
möjlig.

i
 Alla komponenter som behövs för att montera 

kollektorfältet är redan föranpassade.
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Taklutning 15-22 ° Taklutning 22-75 °

Grundset Grundset Påbyggnadsset

Antal kollektorer 2 3 1 2 1

Pos. Beteckning Antal Antal Antal Antal Antal

1 Klammer (ingår i hydraulikset) 8 12 4 8 -

2 Framledning upptill (ingår i hydraulikset) 1 1 1 1 -

3 Retur (inlopp) (ingår i hydraulikset) 1 1 1 1 -

4 Pluggar nedtill (ingår i hydraulikset) 1 1 1 1 -

5 Pluggar upptill (ingår i hydraulikset) 1 1 1 1 -

6 Röranslutning (ingår i hydraulikset) 2 4 - 2 2

7 Kollektor 2 3 1 2 1

8 Tegellist 2 3 1 2

9 Kantplåt - - 1 - -

10 Kantplåtsanslutning upptill - - - 1 1

11 Kantplåt höger - - - 1 -

12 Kantplåt vänster - - - 1 -

13 Kantplåt påbyggnad - - - - 1

14 Kantplåt 2 kollektorer taklutning 15-22° 1 - - - -

15 Kantplåt 3 kollektorer taklutning 15-22° - 1 - - -

16 Sidodel höger 1 1 1 1 -

17 Sidodel vänster 1 1 1 1 -

18 Profilavslutning 3 4 2 3 1

19 Framdel mitten - 1 1 - 1

20 Framdel höger 1 1 - 1 -

21 Framdel vänster 1 1 - 1 -

22 Mellanplåt 1 2 - 1 1

23 Stödbräde - - 1 1 1

24 Kantplåtsanslutning nedtill - - 2 3 1

25 Läkt 3 3 2 3 3

26 Klämma invändig 9 12 6 9 3

27 Skruvset (nr. 1-5) (TX 25)

Skruvar nr. 1 28 40 16 28 12

Skruvar nr. 2 17 19 15 17 2

Skruvar nr. 3 10 13 7 10 3

Skruvar nr. 4 10 14 6 10 4

Skruvar nr. 5 3 5 - 3 2

28 Klämma utvändig 10 10 10 10 -

29 Rulle Easyform (tillval, ingår inte i set) 1 1 1 1 1

Tab. 5.1  Monteringsset auroTHERM classic VFK 135/2 VD
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Bild 5.2  Monteringsset horisontell kollektor
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Grundset ovanför varandra
(Drainback)

Påbyggnad ovanför varandra
(Drainback)

Kollektorer 1 2

Pos. Beteckning Antal Antal

1 Hydraulisk anslutning följer med auroSTEP-systemet

2 Anslutningsrör med skärringsförskruvning följer med auroSTEP-systemet

3 Kollektor 1 2

4 Kantplåt - -

5 Kantplåtsanslutning upptill 1 -

6 Kantplåt höger 1 -

7 Kantplåt vänster 1 -

8 Sidodel höger 1 -

9 Sidodel vänster 1 -

10 Sidodel höger (nedtill) - 1

11 Sidodel vänster (nedtill) - 1

12 Profilavslutning 2 -

13 Framdel mitten - -

14 Framdel höger 1 -

15 Framdel vänster 1 -

16 Mellanplåt - -

17 Stödbräde 1 -

18 Kantplåtsanslutning nedtill 3 -

19 Mellanplåt horisontell - 1

20 Hållarlist - 2

21 Platshållare - 2

22 Tegellist 1 -

23 Läkt (213 cm) 4 8

24 Klämma invändig 6 12

25 Skruvset (nr 1-5) (TX 25)

Skruv nr. 1 22 7

Skruv nr. 2 15 7

Skruv nr. 3 7 6

Skruv nr. 4 10 8

Skruv nr. 5 3 -

26 Klämma utvändig 8 8

27 Rulle Easyform 1 1

Tab. 5.2  Monteringsset horisontell kollektor

i
 För montering av 3 kollektorer övervarandra 

används ett grundset och 2 påbyggnadsset.
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5.2 Förbereda hydraulisk anslutning

Bild 5.3  Rördragning genom underspännbana

Följ nedanstående anvisningar när en underspännbana 
används:

 > Skär underspännbanan till V-form.
 > Vira den övre breda lappen runt den övre läkten, 

och den smalare lappen runt den undre läkten.
 > Fäst underspännbanan fast runt läkten. Fukten för-

svinner nu ut åt sidan. 
 > Om taken är inkopplade skär du ett hål med en stick-

såg.
 > Bearbeta sedan takpappen enligt beskrivningen för 

underspännbanan.

b
 Iakttag försiktighet!
Otätheter!
Vid takmontering måste taket ha en lutning 
på 22°. Vid taklutningar < 22° kan regnvat-
ten samlas på täckplåtarna och orsaka otät-
het.

 > Vid taklutningar från 15°- 22° används Vail-
lant täckplåtsset för ringa taklutning 
(endast möjligt med vertikalt kollektorläge).

5.3 Nödvändiga verktyg

 >  För montering av kollektorer behövs följande verktyg 
och material.

Bild 5.4  Monteringsverktyg: Vattenpass, borrmaskin, Torx-bit 

(TX25, medföljer vid leverans), borr 4,5 mm, hammare, 

måttband/tumstock, gummihammare, mattkniv, 

vattenfast silikon, hylsnyckel (SW 15 och SW 17) och 

nittång (medföljer vid leverans)

Montageanvisning auroTHERM classic 0020103221_0214
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6 Takmontering

Vaillant plana kollektorer auroTHERM finns i två olika 
utföranden för systemet auroSTEP plus: VFK 135/2 D 
(horisontell), kollektorerna placeras ovanför varandra i 
kollektorfältet och VFK 135/2 VD (vertikal), kollektorerna 
placeras bredvid varandra i kollektorfältet.
Normalt gäller monteringsstegen och instruktionerna i 
denna anvisning för både kollektorplaceringar och 
fältanordningar.
När monteringssteg i enstaka fall skiljer sig åt, anges det 
uttryckligen:

w Vid horisontell kollektorplacering

s Vid vertikal kollektorplacering

Bild 6.1  Mått för monteringsfält och för den monterade läktens 

placering (referenslinje är den aktuella takkanten)

A B C D E F G

VFK 135/2 VD 2725 se tab. 6.2 2291 2191 n. a. 309
(min. 280)

150
VFK 135/2 D se tab. 6.2 2597 2796 2586 1146

Tab. 6.1  Monteringsfältets mått i mm

Antal kollektorer 1 2 3

VFK 
135/2 VD

Övertäckyta bredd (B) 2073 3336 4599

Täckyta bredd 
(Stötkant taktäckning till plåtklädsel från vänster till höger)

1457 2720 3983

VFK 
135/2 D

Övertäckyta höjd (A) 1925 3230 4535

Täckyta bredd 
(Stötkant taktäckning till plåtbeklädnad från vänster till höger)

2337 2337 2337

Tab. 6.2  Mått täckyta/övertäckyta

D

A 

B 

E 

C

GF
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Bild 6.2  Bestämma monteringsfält

 > Bestäm monteringsfältet på taket med 
hjälp av måtten (¬ bild 6.1).

 > Täck över pannorna.
 > Fäst extra läkt enligt anvisningarna på bil-

den bild 6.1.

a
 Fara!
Rasrisk!
Om du fäster på befintlig läkt 
måste du ovillkorligen kontrollera 
att läktens bärkraft är tillräcklig.

 > Montera endast kollektorerna 
på tak med tillräcklig bärkraft.

 > Konsultera vid behov en fack-
hantverkare.

1

A 

B 

Bild 6.3  Montera vänster undre ram

 > Häng in vänster framdel (A) på läkten.
 > Vid montering av en enskild vertikal 

kollektor ska framdelen (B) hängas in i 
läkten.

 > Skruva fast framdelen med 6 tätningsskru-
var (skruvar nr. 1) (1) på läkten med med-
följande Torx-bit.

b
 Iakttag försiktighet!
Ta först bort skyddsfolien!
För att undvika skador på kollek-
torfältet ska skyddsfolien från den 
flexibla beklädnadens limyta tas 
bort först när hela kollektorfältet 
har monterats!

 > Dra loss den självhäftande 
folien först när monteringen är 
klar.

1 

2 

Bild 6.4  Montera återstående undre ram

 > Skjut nästa framdel till den första framde-
lens markering (1) och skruva fast den på 
läkten med de 6 medföljande tätningsskru-
varna (skruvar nr. 1) med medföljande 
Torx-bit.

 > Fäst efterhand från vänster till höger de 
återstående ramdelarna motsvarande 
antalet kollektorer.

 > Avsluta fältet med höger framdel.

Montageanvisning auroTHERM classic 0020103221_0216
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1

Bild 6.5  Montera höger kollektor

 >  Häng in höger kollektor i framdelens flikar.
 >  Rikta kollektorn i sidled mot framdelens 

markering (1).

12

Bild 6.6  Skruva fast kollektorn

 >  Skruva fast kollektorn från sidan på läkten 
med 4 medföljande klämmor och skruvar 
nr. 3 med medföljande Torx-bit.
Den falsade sidan (1) på klämman måste 
riktas bort från kollektorn.

 >  Kontrollera att klämmans urtagna sida (2) 
greppar över kollektorkanten.

1 

Bild 6.7  Skruva på platshållaren

w Fältanordning över varandra

VFK 135/2 D
 >  Skruva fast platshållaren på läkten ovanför 

kollektorn med medföljande skruvar nr. 3 
med medföljande Torx-bit.

1
2

Bild 6.8  Förbereda kollektorn

w Fältanordning över varandra

VFK 135/2 D
 > Förberedelse av den övre kollektorn.
 > Sätt in hållarlisten i kollektorramens undre 

spår (1).
 > Skjut hållarlisten under kollektorns övre 

kant tills den fäster (2).

Takmontering 6
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Bild 6.9  Anordna kollektorn

w Fältanordning över varandra

VFK 135/2 D
 >  Placera nästa kollektor mot platshållaren.

A

Bild 6.10  Hydraulisk anslutning

w Fältanordning över varandra

VFK 135/2 D
 >  Anslut kollektorerna med anslutningsrör 

med skärringsförskruvningar (A).

i
 Innan den hydrauliska anslut-

ningen monteras måste leverans-
pluggarna på kollektorn tas bort.

i
 Om 3 kollektorer monteras hori-

sontellt över varandra i fältet, upp-
repas den andra kollektorns mon-
teringssteg vid monteringen av 
den tredje kollektorn.

1 

2 
3 

4 

Bild 6.11  Hydrauliska anslutningar VFK 135/2 D

i
 Förbindningsledningen mellan kollektorn och tanken 

måste alltid förläggas med en permanent lutning, så att 
systemet går att köra tomt.
Följ installationsanvisningarna för auroSTEP plus 
avseende detta.

w Fältanordning över varandra

VFK 135/2 D
 > Anslut framledningen (utlopp från kollek-

tor till tank) (1) upptill med skärringsför-
skruvningen som följer med systemet.

 > Anslut återgången (inlopp från kollektor 
till tank) (2) nedtill med skärringsförskruv-
ningen som följer med systemet.

 > Tryck temperatursensorns gummiplugg på 
den översta kollektorn med en skruvmej-
sel vid markeringen (3).

 > Stick kollektorsensorn genom gummiplug-
gen tills ett märkbart motstånd känns (4).

 > Anslut kollektorns framledning och åter-
gång med systemets anslutningsrör.

 > Kontrollera vid behov anslutningens tät-
het.

6 Takmontering
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1

Bild 6.12  Fästa den undre sidodelen

w Fältanordning över varandra

VFK 135/2 D
 >  Skjut den längre sidodelen (från påbygg-

nadssetet) sidledes över den undre kollek-
torn.

 >  Kontrollera att sidodelen ligger an mot och 
fäster i kollektorramen.

 >  Fäst den längre sidodelen på läkten med 
den medföljande häftaren (1) och skruvar 
nr. 2 med medföljande Torx-bit.

2

2 

1

Bild 6.13  Fästa den horisontella mellanplåten

w Fältanordning över varandra

VFK 135/2 D
 >  Skjut mellanplåtarna in i varandra (1).
 >  Skjut de horisontella mellanplåtarna mel-

lan kollektorkant och mellanplåt (2).
 > Skjut plåtarna över den understa kollek-

torns överkant tills de snäpper fast ordent-
ligt.

1

Bild 6.14  Fästa de mellersta sidodelarna (tillval)

w Fältanordning över varandra för 
3 kollektorer

VFK 135/2 D
 >  Skjut den längre sidodelen (från påbygg-

nadssetet) sidledes över den mellersta kol-
lektorn.

 >  Kontrollera att sidodelen ligger an mot och 
fäster i kollektorramen.

 >  Fäst den längre sidodelen på läkten med 
den medföljande häftaren (1) och skruvar 
nr. 2 med medföljande Torx-bit.

Takmontering 6
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2

2 

1

Bild 6.15  Fästa den horisontella mellanplåten

w Fältanordning över varandra för 
3 kollektorer

VFK 135/2 D
 >  Skjut mellanplåtarna in i varandra (1).
 >  Skjut de horisontella mellanplåtarna mel-

lan kollektorkant och mellanplåt (2).
 > Skjut plåtarna över den mellersta kollek-

torns överkant tills de snäpper fast ordent-
ligt.

1

Bild 6.16  Fästa den övre sidodelen

w Fältanordning över varandra

VFK 135/2 D
 >  Skjut den kortare sidodelen (från grundse-

tet) sidledes över den översta kollektorn.
 >  Kontrollera att sidodelen ligger an mot och 

fäster i kollektorramen.
 >  Fäst sidodelen på läkten med den medföl-

jande häftaren (1) och skruvar nr. 2 med 
medföljande Torx-bit.

2

1

2

1

a

A

B

Bild 6.17  Montera hydrauliskt anslutningsrör

s Fältanordning bredvid varandra

VFK 135/2 VD
 >  Stick in röranslutningen till anslaget i 

hållaröppningen på kollektorns sida (1).
 >  Säkra röranslutningen med klammer (2).

b
 Iakttag försiktighet!
Skador på kollektorn p.g.a. 
felaktig montering!
Klamrarna (A) måste befinna sig i 
röranslutningens (B) spår för att 
säkerställa en korrekt montering.

 > Kontrollera att klammern (A) 
glider i röranslutningens 
spår (B).

6 Takmontering
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1

3 

2 

a

A

B

Bild 6.18  Montera återstående kollektorer

s Fältanordning bredvid varandra

VFK 135/2 VD
 > Häng nästa kollektor i framdelens flikar (1). 
 > Skjut ihop kollektorerna (2) och justera 

efter markeringarna på framdelen.
Röranslutningen måste ligga och kunna 
glida i sidoöppningen utan att skador 
uppstår.

 > Var noga med att den framskjutna kollek-
torn glider under den intilliggande kollek-
torn på höger sida under hållarklämman.

 >  Säkra röranslutningen med klammer (3).
 >   Fäst kollektorn på läkten från sidan med 

4 medföljande klämmor och skruvar nr. 3 
(se bild 6.7).

b
 Iakttag försiktighet!
Skador på kollektorn p.g.a. 
felaktig montering!
Klamrarna (A) måste befinna sig i 
röranslutningens (B) spår för att 
säkerställa en korrekt montering.

 > Kontrollera att klammern (A) 
glider i röranslutningens 
spår (B).

Takmontering 6
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1

23

4

Bild 6.19  Montera hydrauliska anslutningar

i
 Kollektorfält med 3 kollektorer får endast anslutas dub-

belsidigt.

i
 Endast för kollektorfält med 1 eller 2 kollektorer går det 

att även utföra en ensidig installation om byggnadstek-
niska orsaker kräver detta.

i
 Förbindningsledningen mellan kollektorn och tanken 

måste alltid förläggas med en permanent lutning, så att 
systemet går att köra tomt.
Följ installationsanvisningarna för auroSTEP plus avse-
ende detta.

s Fältanordning bredvid varandra

VFK 135/2 VD
 >  Anslut framledningen (1) upptill.
 >  Anslut återgången (inlopp) (3) till framled-

ningens motsatta sida. 
 > Montera de två pluggarna i resterande 

öppningar (2, 4).
 > Säkra anslutningarna och pluggarna med 

klamrar.
 > Anslut kollektorns framledning och åter-

gång till systemet auroSTEP plus anslut-
ningsrör.

2

3

Bild 6.20  Montera temperatursensor

 > Välj den öppning på kollektorfältet som lig-
ger närmast framledningens anslutning.

 > Tryck temperatursensorns gummiplugg på 
vald kollektor vid markeringen med en 
skruvmejsel (2).

 > Ta inte bort gummipluggen.
 > Stick kollektorsensorn genom gummiplug-

gen tills ett märkbart motstånd känns (3).

a
 Fara!
Fara för person- och sakskador 
p.g.a. nedstörtande tak!
Om kollektorn inte har fästs kor-
rekt kan den störta ned.

 > Dra åt klämanordningarna 
ordentligt.

 > Kontrollera detta genom att 
skaka vid den övre sockerbiten. 

 > Om den övre sockerbiten rör på 
sig ska muttrarna efterdras.

6 Takmontering
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1 

Bild 6.21  Skruva fast sidodelen

s Fältanordning bredvid varandra

VFK 135/2 VD
 >  Fäst sidodelen på läkten med den medföl-

jande häftaren (1) och skruvar nr. 2 med 
medföljande Torx-bit.

 >  Kontrollera att sidodelen ligger an mot och 
fäster i kollektorramen.

Bild 6.22 Fästa vertikal mellanplåt

s Fältanordning bredvid varandra

VFK 135/2 VD
 >  Skjut den vertikala mellanplåten underi-

från mellan kollektorerna tills den ligger 
tätt mot den undre kollektorkanten.

i
 Använd vid behov smörjtvål för att 

underlätta monteringen.

 >  Om montering av mellanplåten underifrån 
inte kan utföras (p.g.a. förhöjningar etc) 
böjs den undre mellanplåten försiktigt upp, 
skjuts mellan kollektorerna ovanifrån och 
böjs sedan ned igen.

2

1

3

Bild 6.23  Fästa kantplåt (taklutning 15-22°)

Vid taklutningar mellan 15-22°

i
 Endast VFK 135/2 VD.

2 kollektorer
 >  Skjut kantplåten över de båda 

kollektorerna.

3 kollektorer
 >  Skjut den vänstra kantplåten över de 

2 vänstra kollektorerna (1).
 >  Skjut den högra kantplåten över den högra 

kollektorn (2).

 >  Kontrollera att kantplåten ligger ovanför 
sidodelen och glider i den avsedda 
skenan (3).

Takmontering 6
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4
,5

1 3

2

Bild 6.24  Ansluta kantplåt (taklutning 15-22°)

Vid taklutningar mellan 15-22°

3 kollektorer VFK 135/2 VD
 >  Borra, genom hålen i den högra kantplå-

ten, hål i den underliggande vänstra kant-
plåten (1).

 >  Bestryk plåten och överlappningarna med 
silikon (2).

 >  Nita ihop de båda kantplåtarna (3).

1

max 150

1066

1066

Bild 6.25  Fästa stödplåten (horisontell kollektor)

Vid taklutningar mellan 22-75°

w Vid horisontell kollektorplacering

 >  Fäst stödplåten ovanför kollektorerna:
 – alltid ett längs ytterkanten

(max. 150 mm från kanten).
 – alltid mitt på kollektorn

(1066 mm från kanten).
 >  Kontrollera att stödplåtarna ligger på kol-

lektorramens spår (1).
 >  Fäst stödplåten på läkten med två skruvar 

nr. 3 med medföljande Torx-bit.

1

max 150

Bild 6.26  Fästa stödplåten (vertikal kollektor)

Vid taklutningar mellan 22-75°

s Vid vertikal kollektorplacering

 >  Fäst stödplåten ovanför kollektorerna:
 – alltid ett längs ytterkanten

(max. 150 mm från kanten).
 – alltid en per kollektorstöd (mitten).

 >  Kontrollera att stödplåtarna ligger på kol-
lektorramens spår (1).

 >  Fäst stödplåten på läkten med två skruvar 
nr. 3 med medföljande Torx-bit.

6 Takmontering
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Bild 6.27  Placera stödbrädor

Vid taklutningar mellan 22-75°
 >  Skjut in brädorna i stödplåtarna. 
 > Fäst brädorna på stödplåten med två skru-

var nr. 2 med medföljande Torx-bit.

i
 Brädorna ger stöd åt den övre 

ramen vid snölast eller vid under-
hållsarbeten.

2

1

Bild 6.28  Placera kantplåt

Vid taklutningar mellan 22-75°
 >  Skjut kantplåten över stödplåten (1).
 >  Kontrollera att kantplåten ligger ovanför 

sidodelen och glider i den avsedda 
skenan (2).

1 

Bild 6.29  Kantplåtsanslutning

Vid taklutningar mellan 22-75°
 >  Fäst kantplåten på läkten med två skruvar 

nr. 1 med medföljande Torx-bit.
 >  Fäst kantplåtsanslutningen (1) över kant-

plåtsstödet med tre skruvar nr. 5 med 
medföljande Torx-bit.
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4
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1
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Bild 6.30  Nita ramen

 >  Borra ett hål med 4,5 mm diameter till 
höger och vänster sidledes genom kant-
plåten (1) vid markeringen.

 >  Nita kantplåten till sidodelen (2).

Bild 6.31  Täcka profilavslutningen

 > Lägg tegellisten på kantplåten.
 > Böj metallbanden till rätta och häng tegel-

listerna på läkten upptill.

Bild 6.32  Täcka profilavslutningen

 > Täck sidans profilavslutningar och kollek-
torstöden underifrån med profilavslutning-
arna.

 > Placera profilavslutningarna undertill och 
vik dem uppåt tills de hörbart fäster i den 
över kollektorkanten.
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+5°C – +40°C

1

Bild 6.33  Anpassa flexibel beklädnad

 > Ta bort skyddsfolien från den flexibla 
beklädnadens limytor.

 >  Anpassa den flexibla beklädnaden till 
tegelformen.

 >  Limma ihop den flexibla beklädnaden med 
överlappningarna (1).

i
 Var noga med att limytorna är 

torra samt damm- och fettfria.

i
 Vid behov (t.ex. vid höga 

takpannor) kan tätningsbekläd-
nads-påbyggnaden limmas under 
den flexibla beklädnaden. Kontrol-
lera regnvattnets flödesriktning.

+5°C – +40°C

Bild 6.34   Limma flexibel beklädnad

 >  Lägg den flexibla beklädnaden på kollek-
torfältets avslut. 

i
 Var noga med att limytorna är 

torra samt damm- och fettfria.

>10  C

Bild 6.35  Placera tätningskilen av skumplast

 >  Limma fast tätningskilen av skumplast på 
kollektorramens sidodel.

 >  Limma fast skumplastkilen på kantplåten.
 >  Skär vid behov till tätningskilen av skum-

plast med mattkniven.

i
 Var noga med att limytorna är 

torra samt damm- och fettfria.

Takmontering 6
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1 

2 

3 

Bild 6.36  Täcka taket

 > Förslut det fria utrymmet mellan kollek-
torn och takpannorna.

 > Kontrollera att takpannorna på kollektor-
fältens sidor
 – avslutas med sidodelens mellersta balk-

liv (1),
 – ligger an tätt mot skumplastkilen (2),
 – och är hoplimmade med den flexibla 

beklädnadens limyta (3).
 > Måtten finns i tab. 6.2.
 > Använd de täckta pannorna och bearbeta 

dem vid behov.

7 Avslutningsarbeten

Kontrollera med hjälp av följande tabell att samtliga 
arbeten har utförts.

Arbetssteg

1 Alla anslutningar säkrade med säkerhetsklämmor (VFK 135/2 VD)

2 Hydraulisk anslutning korrekt

3 Kollektorsensor ansluten

4 Kollektorerna anslutna till åskledare

5 Dämpning intakt

Tab. 7.1  Avslutande arbeten

i
 Efter den första idrifttagningen och vid kraf-

tiga svängningar i yttertemperaturen kan kon-
dens bildas i kollektorerna.
Detta motsvarar normala driftsförhållanden.

i
 Reflektioner som orsakas av ojämnheter i gla-

set är ett materialtypiskt fenomen.

6 Takmontering
7 Avslutningsarbeten
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8 Kontroll och underhåll

För att säkra driftsäkerhet, pålitlighet och en lång livs-
längd måste hela solaranläggningen regelbundet inspek-
teras och underhållas av en behörig fackhantverkare.
Vaillant rekommenderar att ett serviceavtal sluts.

a
 Fara!
Risk för person- och sakskador p.g.a. 
felaktigt underhåll och felaktig reparation!
Om underhåller eftersätts eller utförs på ett 
felaktigt sätt kan det påverka solaranlägg-
ningens driftsäkerhet.

 > Se därför till att endast kvalificerade fack-
hantverkare utför underhålls- och repara-
tionsarbeten.

a
 Fara!
Fara för brännskador och skållning!
Under solinstrålning kan kollektorernas inre 
värmas upp till ca 200°C.

 > Undvik att arbeta i starkt solsken.
 > Täck över kollektorern innan arbeten 

påbörjas.
 > Försök att utföra arbetet under morgontim-

marna.
 > Bär lämpliga skyddshandskar.
 > Bär lämpliga skyddsglasögon.

I nedanstående tabell finns kollektorns viktigaste under-
hållsarbeten och underhållsintervall.

Underhållsarbeten Underhållsintervall

Synkontroll av kollektorn och 
anslutningarna

Årligen

Kontroll att hållare samt kollektorns 
komponenter är ordentligt fastdragna

Kontroll avseende skador på 
rörisoleringen

Kontrollera solarvätskans frostskydd, 
byt vid behov

Tab. 8.1  Underhållsarbeten

8.1 Utför synkontroll av den plana kollektorn och 
anslutningarna

b
 Iakttag försiktighet!
Sakskador p.g.a. för högt vattentryck!
Högtryckstvättar kan orsaka skador på kollek-
torerna p.g.a. det extremt höga trycket.

 > Rengör aldrig kollektorerna med en hög-
tryckstvätt.

 > Kontrollera att det inte finns skador på kollektorerna.
 > Kontrollera om kollektorerna är smutsiga.
 > Ta bort kraftig nedsmutsning om så behövs.
 > Kontrollera att anslutningarna är täta.

8.2 Kontrollera att hållarna och kollektorns delar 
sitter fast ordentligt.

 > Kontrollera att alla förskruvningar är åtdragna, efter-
dra vid behov.

8.3 Kontrollera om rörisoleringarna är skadade

 > Kontrollera om rörisoleringarna är skadade.
 > Byt ut defekta rörisoleringar för att undvika värmeför-

luster.

Kontroll och underhåll 8
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9 Urdrifttagning

a
 Fara!
Fara för brännskador och skållning!
Under solinstrålning kan kollektorernas inre 
värmas upp till ca 200°C.

 > Undvik att arbeta i starkt solsken.
 > Täck över kollektorerna innan arbeten 

påbörjas.
 > Försök att utföra arbetet under morgontim-

marna.
 > Bär lämpliga skyddshandskar.
 > Bär lämpliga skyddsglasögon.

Solaranläggningen ska inte tas ur drift. För reparationer 
eller underhållsarbeten kan solaranläggningen tas ur 
drift under en kortare tid. 

b
 Iakttag försiktighet!
Risk för skador på kollektorerna!
Kollektorerna som inte är i drift kan åldras 
snabbare om temperaturerna under stillestån-
det är höga en längre tid.

 > Se därför till att en godkänd fackhantver-
kare tar anläggningen ur drift.

 > Ta inte kollektorerna ur drift längre än fyra 
veckor.

 > Täck över kollektorer som inte är i drift.
 > Se till att skyddet är ordentligt fäst.
 > Demontera kollektorerna om solaranlägg-

ningen ska vara ur drift en längre tid.

b
 Iakttag försiktighet!
Oxidationsrisk för solarvätskan!
Om solvärmekretsen öppnas under ett längre 
stillestånd kan solarvätskan åldras snabbare 
p.g.a. att luft och syre tränger in i den.

 > Se därför till att en godkänd fackhantver-
kare tar anläggningen ur drift.

 > Ta inte flatkollektorerna ur drift längre än 
fyra veckor.

 > Töm hela anläggningen före ett längre stil-
lestånd och avfallshantera solarvätskan 
enligt gällande föreskrifter.

 > Demontera kollektorerna om solaranlägg-
ningen ska vara ur drift en längre tid.

9.1 Demontering av plana kollektorer

b
 Iakttag försiktighet!
Skador på kollektorer och solaranläggning!
En felaktig demontering kan orsaka skador på 
kollektorn och solaranläggningen. 

 > Se innan demonteringen av kollektorerna 
till att en godkänd fackhantverkare eller en 
servicetekniker från Vaillant tar solaran-
läggningen ur drift.

b
 Iakttag försiktighet!
Risk för miljöskador p.g.a. solarvätska!
När solaranläggningen har tagits ur drift kan 
det finnas rester av solarvätskan kvar i kollek-
torerna, denna kan läcka ut under demonte-
ringen. 

 > Under transporten från taket ska kollek-
torns röranslutningar förslutas med plug-
gar. 

 > Lossa de hydrauliska anslutningarna.
 > Ta bort kollektorn från taket.
 > Ta bort pluggarna.
 > Töm resterna ur kollektorns båda anslutningar i en 

behållare.
 > Sätt tillbaka pluggarna.
 > Förslut åter takets ytor med korrekt taktäckning.
 > Avfallshantera solarvätskan enligt föreskrifterna 

(¬ kap. 10).
 > Emballera kollektorerna ordentligt. 
 > Avfallshantera kollektorerna enligt föreskrifterna 

(¬ kap. 10).

9 Urdrifttagning
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10 Återvinning och avfallshantering

Både apparaterna och transportförpackningarna består 
till största del av återvinningsbart material. Följ gällande 
nationella bestämmelser för arbete på hög höjd.

10.1 Kollektorer

Kollektorerna får inte slängas tillsammans med hushålls-
avfall.
Alla material kan utan begränsning återvinnas och sepa-
reras. Lämna dem till den lokala återvinningscentralen. 
Se till att kollektorerna avfallshanteras korrekt. 

10.2 Förpackningar

Avfallshantering av transportförpackningar tar fackhant-
verkaren som har installerat apparaterna hand om.

10.3 Solarvätska

Solarvätskan ska enligt gällande bestämmelser lämnas 
till t.ex. en lämplig soptipp eller lämplig förbränningsan-
läggning. 
Förpackningar som inte är kontaminerade kan återan-
vändas. Avfallshantera inte förpackningen på samma 
sätt som solarvätskan.

11 Reservdelar

En översikt över tillgängliga originalreservdelar från 
Vaillant finns
 – hos din försäljare (reservdelskatalog, tryckt eller på 

CD-ROM)
 – hos Vaillant partnerNET (reservdelsservice) på 

http://www.vaillant.com/.

Återvinning och avfallshantering 10
Reservdelar 11
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12 Fabrikskundtjänst och garanti

12.1 Fabriksgaranti

Vaillant lämnar dig som ägare en garanti under två år 
från datum för drifttagningen. Under denna tid avhjälper 
Vaillants kundtjänst kostnadsfritt material- eller tillverk-
ningsfel.
Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte beror på mate-
rialeller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkunnig 
installering eller hantering i strid mot föreskrifterna. Vi 
lämnar fabriksgaranti endast om apparaten installerats 
av en auktoriserad fackman.
Om arbeten på apparaten inte utförs av vår kundtjänst, 
bortfaller fabriksgarantin. Fabriksgarantin bortfaller 
också om delar, som inte godkänts av Vaillant, monteras 
I apparaten.
Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver kostnadsfritt 
avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav.

12.2 Kundtjänst

Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti reparationer, 
service och reservdelar för Vaillant produkter i Sverige;
Telefon: 040 803 30

12 Fabrikskundtjänst och garanti
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13 Tekniska data

Enhet VFK 135/2 D VFK 135/2 VD

Absorbertyp Serpentin horis. Serpentin vert. 

Mått (L x B x H) mm 1233 x 2033 x 80 2033 x 1233 x 80

Vikt kg 37 37,5

Volym l 1,35 1,46

Max. tryck bar 10 10

Stilleståndstemperatur °C 170 170

Bruttoyta m2 2,51 2,51

Ljusöppningsyta m2 2,35 2,35

Absorbtionsyta m2 2,33 2,33

Absorber mm
Aluminium (vakuumskiktad) 

0,4 x 1178 x 1978
Aluminium (vakuumskiktad) 

0,4 x 1978 x 1178

Skiktning

High selective (blue) 

 = 95 %
 = 5 %

Glastjocklek mm 3,2 3,2

Glastyp Solarsäkerhetsglas (prismatisk fog) 

Transmission %  = 91

Bakväggsisolering
mm

W/m2K
kg/m3

40
 = 0,035
 = 55

Kantisolering Ingen

Verkningsgrad 
0

% 78,0 78,0

Värmeförlustfaktor k
1

W/m2K 3,929 3,643

Värmeförlustfaktor k
2

W/m2K2 0,010 0,016

Tab. 13.1  Tekniska data

Tekniska data 13
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VFK 135/2 D
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Bild 13.1  Måttskiss VFK 135/2 D
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VFK 135/2 VD
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Bild 13.2  Måttskiss VFK 135/2 VD
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Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10
info@vaillant.de www.vaillant.de

Vaillant Group Gaseres AB
Norra Ellenborgsgatan 4 S-23351 Svedala
Telefon 040 803 30 Telefax 040 96 86 90
info@vaillant.se www.vaillant.se


